Draaideurautomaat

Overzicht technische gegevens
Draaideurautomaat – Besam SW100
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• Duwend armsysteem PUSH – De deurautomaat

De Besam SW100 is uitgerust met unieke intelligente

wordt aan de muur tegenover de openingsrichting

functies op het gebied van veiligheid en beveiliging.

geïnstalleerd. De openingshoek van de deur is

Deze draaideurautomaat voorziet in optimaal comfort

instelbaar tot 110°

voor personenverkeer bij alle soorten deuren.

• Trekkend armsysteem PULL – De deurautomaat

De draaideurautomaat kan aan beide zijden van de

wordt aan de muur aan de kant van de openings-

deur worden gemonteerd met trek- en duwfunctie en

richting geïnstalleerd. De openingshoek van de deur

is geschikt voor enkele of dubbele deuren bevestigd

is instelbaar tot 110°

met scharnieren of speunen.

• Trekkend armsysteem ST-V/H – Wordt gebruikt in
omgevingen waar veel wind staat. De deurautomaat

Stil en slim

wordt aan de muur aan de kant van de openings-

De Besam SW100 is ontwikkeld in overeenstemming

richting geïnstalleerd. De openingshoek van de deur

met Europese normen en vereisten voor low energy
bestuurde deuren.

is instelbaar tot 90°
• Asverlengstukken – Hiermee kan de deurautomaat
hoger aan de muur worden geïnstalleerd of kan de

De slimme besturingseenheid heeft veel extra’s. Zo

arm lager aan de deurvleugel worden gemonteerd

biedt de SW100 assistentie bij handmatige bediening
(Power Assist functie) en is deze voorzien van

Standaardapparatuur

een unieke bewaakte noodvoeding. Daarnaast

• Afdekkap – gemaakt van blank geanodiseerd

is de SW100 uitgerust met intelligente

aluminium. Eindplaten gemaakt van zwart geverfd

vergrendelingsfuncties voor gegarandeerde

plaatstaal

veiligheid en beveiliging. (Bijvoorbeeld de lock

- Afmetingen: Hoogte 110 mm, diepte 130 mm

and retry functie). Opvallende kenmerken zijn eveneens

Enkele deuropener: Lengte 716 mm

het lage geluidsniveau en het feit dat de SW100 als

Speciale lengtematen tot 1600 mm

“low energy” automaat ook energiezuinig is.

Dubbele deuropener: Lengte optioneel
• Besturingseenheid CU-ESD – met mogelijkheden

Modellen

voor aansluiting van handmatige en automatische

• SW100- uitgerust met één motoreenheid en

activeringseenheden, standenschakelaars en

besturingseenheid onder één afdekkap om een
enkele deur te bedienen.
• SW100 - uitgerust met twee motoreenheden en
besturingseenheden pgenomen onder één afdekkap
om dubbele deuren te bedienen.

aanwezigheidsdetectoren (OPD)
• ‘Push and go’ – de deur gaat automatisch open
vanuit de gesloten stand als deze handmatig wordt
geduwd
• Power Assist – de motor biedt extra kracht als de
deur handmatig wordt geopend
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130 mm

Trekkend armsysteem
PULL

110 mm

130 mm

Accessoires en opties
• Uitbreidingseenheid EXU-SI – Wordt gebruikt als er
Technische
extra
functiesgegevens
nodig zijn, bijv. elektromechanische vergrendeling,
programmaschakelaar,
noodaccu,
functie
• Voedingsspanning: 100-240 V AC,
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50/60 Hz
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• Afdekkap moffelen in een standaard RAL kleur
• Relatieve vochtigheid (niet-condenserend): max. 85%
• Hulpspanning: 24 V DC, max. 400 mA
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deurvleugel:
max.
1200
mm
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envan
automatische
activeringseenheden
• Afdekkap
– gemaakt
blank geanodiseerd
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• Beschermingsklasse: IP20 - intern en extern te monteeringseenheden, standenschakelaars en aanwezigheidsren met geschikte bescherming tegen weersinvloeden
detectoren (OPD)
• De SW100 voldoet aan de vereisten van de richtlijnen
• 'Push and go' – de deur gaat automatisch open vanuit
UL 325 ANSI / BHMA A156.19, BS7036:1996 deel 4 en
de gesloten stand als deze handmatig wordt geduwd
DIN 18650 voor low energy deuren
• Power Assist – de motor biedt extra kracht als de deur
handmatig wordt geopend
Modellen
• SW100- uitgerust met één motoreenheid en besturingsAccessoires
enafdekkap
opties om een enkele deur te
eenheid
onder één
bedienen.
• Uitbreidingseenheid EXU-SI – Wordt gebruikt als er
• SW100 - uitgerust met twee motoreenheden en bestuextra functies
nodig zijn,
bijv.één
elektromechanische
ringseenheden
opgenomen
onder
afdekkap om
dubbele
deuren
te
bedienen.
vergrendeling, programmaschakelaar, noodaccu,

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd, geregeld worden geïnspecteerd, onderhouden en gerepareerd door
getraind en geautoriseerd personeel. Voor een correct en veilig gebruik van de deurautomaat worden preventieve onderhoudsschema’s sterk aanbevolen. Neem contact op met uw Besam-leverancier!
Draaideurautomaat
Besam Nederland BV, Postbus 8155, NL-6710 AD Ede
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Een goed beveiligd pand
geeft een goed gevoel...
Maar hoe weet u zeker dat
u niets over het hoofd ziet?
Blankestijn Beveiliging
werkt al meer dan
15 jaar als landelijk
erkend bouwkundig
beveiligingsbedrijf en wil

borg/pkvw certificering
bouwkundig beveiligen
electromechanisch beveiligen
sluitsystemen
waardeberging
toegangscontrole

graag uw rechterhand zijn
in beveiligingszaken.
Wij leveren en installeren
in bijna alle situaties op
alle mogelijke plekken vele
vormen van beveiliging.
Hiernaast ziet u een

traliewerk & rolluiken
meeneembeperkend
vluchtwegbeveiliging
anti-rampalen

opsomming van wat wij
daarmee bedoelen.
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